INFORMATION OM DE NYA BILDERNA OCH HÄLSOVARNINGARNA PÅ TOBAKSFÖRPACKNINGAR

Nytt utseende på
tobaksförpackningar

Här är ett exempel på en kombinerad hälsovarning:

Om bilderna
Hur många bilder finns det?
Det finns 42 stycken bilder och 14 varningstexter som ska
användas på förpackningar med cigaretter, rulltobak och
vattenpipstobak. Både bilderna och varningstexterna är
beslutade av EU-kommissionen och regleras i den svenska
tobakslagstiftningen.
Hur valdes bilderna ut?
Bilderna valdes ut genom olika tester, bland annat på
8 000 deltagare i 10 av EU:s medlemsstater (Belgien,
Danmark, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Spanien,
Storbritannien, Sverige och Tyskland).
Är bilderna medicinskt korrekta?
EU-kommissionen samrådde med medicinska experter
för att se till att bilderna är medicinskt korrekta och passar
till den specifika varningstexten.

Rök skadar dina
barn, din familj och
dina vänner
Sluta-Röka-Linjen:

020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se
© European Union

Vilka personer är det som visas på bilderna?
EU-kommissionen har namn och andra uppgifter på
alla personer som syns på bilderna. För att skydda deras
integritet lämnas inte den informationen ut. Alla som
syns på bilderna visste att bilderna skulle användas i EU:s
bildbibliotek. De skrev också under medgivanden där de
godkände det. EU-kommissionen har full upphovsrätt till
bilderna. Om personerna på bilderna liknar andra personer är det en ren tillfällighet.
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På tobaksförpackningar finns nu en så kallad kombinerad
hälsovarning som består av en varningstext, en bild och
information om rökavvänjning. Den ska täcka 65 % av
förpackningens fram- och baksida.

Hälsovarningen ska ge information om de negativa effekter som tobaksprodukter har på människors hälsa och
göra tobaksprodukten mindre lockande för ungdomar.
Kombinerade hälsovarningar är mer effektivt för detta
syfte än att enbart använda varningstexter.
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Hur ser en hälsovarning ut?

Vad är syftet med den nya hälsovarningen?
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Tobaksförpackningar har fått ett annat utseende
sedan den svenska tobakslagen och tobaksförordningen ändrades i maj 2016. Den ändringen
beror i sin tur på att EU i april 2014 beslutade
om ett nytt tobaksdirektiv. Tanken med direktivet är att alla EU-länder ska ha liknande lagar
och andra författningar om hur man tillverkar,
presenterar och säljer tobaksvaror och relaterade
produkter, exempelvis örtprodukter för rökning.

Här kan du läsa mer
EU-kommissionens information om hälsovarningar
Q&A: on Combined health warnings:
ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/pictorialwarnings_tpd_en.pdf
Regler för hälsovarningarna
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av
den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar och andra författningar om tillverkning, presentation
och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter
och om upphävande av direktiv 2001/37/EG:
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/
TXT/?uri=CELEX:32014L0040
Kommissionens delegerade direktiv 2014/109/EU av
den 10 oktober 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU genom fastställande av ett arkiv med varningsbilder som ska användas
på tobaksvaror:
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/
TXT/?uri=CELEX:32014L0109
Regeringens proposition 2015/16:82, Åtgärder för ökad
folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s
tobaksproduktdirektiv:
www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/02/
prop.-20151682

